
 

 

 

 

 Maak van jouw activiteit 
een oefenkans 
 

Draaiboek ‘Taalbar’ 

 VOEM vzw 



 

  

 
Maak van jouw activiteit een oefenkansI 19 december 2019 I 2 

 

  



 

  

 
Maak van jouw activiteit een oefenkansI 19 december 2019 I 3 

 

Colofon 

VOEM vzw 

Publicatiedatum 

19 december 2019 

Contact 

VOEM vzw 

Lennart Thienpont 

Lennart@voem.be 

Partners 

Stad Gent 

Jan Strybol.  Dictaal, Didactisch centrum voor taalonderwijs. 

IN-Gent vzw 

CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland 

PCVO Het Perspectief 

 
 

   

 



 

  

 
Maak van jouw activiteit een oefenkansI 19 december 2019 I 4 

 

Inhoudsopgave 

1. Jouw oefenkans 5 

2. Het profiel van jouw oefenkans 6 

2.1. Bepaal de missie van jouw organisatie 6 

2.2. Bepaal de visie op jullie oefenkans 8 

2.3. Doe de zelftest 9 

2.4. Selecteer activiteiten 11 

2.5. Maak een planning 13 

3. Organiseer jouw oefenkans 14 

3.1. Stel een kernteam samen 14 

3.2. Werf en motiveer deelnemers 15 

3.2.1. Jouw doelgroep: Beschrijf jouw doelgroep zo goed mogelijk 15 

3.2.2. Werving: Hoe vinden deelnemers de weg naar jouw oefenkans? 15 

3.2.3. Onthaal nieuwe deelnemer 21 

3.2.4. Motiveer de deelnemers 22 

4. Evalueer en stuur bij 23 

4.1. Evaluatie van het profiel van jouw oefenkans 23 

4.2. Evaluatie van de organisatie van jouw oefenkans 25 

 

 

 



 

  

 
Maak van jouw activiteit een oefenkansI 19 december 2019 I 5 

 

1. Jouw oefenkans 

 

 

 

 

Titel De Taalbar 

 

Organisatie VOEM vzw 

 

Wat Aanbieden van oefenkansen Nederlands in 

de Brugse Poort 

 

Voor wie Voor iedereen uit de wijk die zijn of haar 

Nederlands wil oefenen in een 

ongedwongen sfeer 

 

Taalniveau Geen – iedereen is welkom 

 

Waar Buurtcentrum De Ooievaar in het 

Kokerpark (Brugse Poort) 

 

Wanneer Elke maandagochtend van 9h30 tot 11h30 

 

Begeleider(s) Zlatan Halilovic (Baltur), Linda Van den 

Driessche (vrijwilligster), Sabine Verbanck 

(VOEM) 

 

Kostprijs Gratis voor deelnemers 
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2. Het profiel van jouw oefenkans 

2.1. Bepaal de missie van jouw organisatie 

 

1. Wie zijn wij: wat is er typisch aan ons? VOEM staat voor Vereniging voor Ontwikkeling, 

Ontplooiing, Ontmoeting en Ontspanning van 

Moslims, Minderheden en Mensen  

2. Wat doen we: wat is onze kernactiviteit? VOEM is een koepelorganisatie die 

lidverenigingen ondersteunt in hun werking. 

Voem gelooft in de positieve kracht van sociaal-

culturele ontmoeting in superdiversiteit. Als 

bruggenbouwer wil VOEM maximaal inzetten op 

eenheid in verscheidenheid én verscheidenheid in 

eenheid. Dit doen we door de superdiversiteit 

aan talenten in de samenleving te verbinden, te 

verdiepen en te versterken. Zo gaan we samen 

duurzaam, solidair, vredevol, inclusief en 

pluralistisch vooruit. 

3. Waarvoor doen we dat: wat is onze 

belangrijkste doelstelling? 

VOEM wil vormen, verbinden, versterken, 

verwonderen en mensen laten verpozen. 

4. Welke waarden vinden we belangrijk 
Verbindend 

Wij geloven in het creëren van samenwerking, 

netwerken en verbinding tussen diverse 

werelden. Met onze open, betrokken houding en 

met respect voor ieders eigenheid genereren we 

vertrouwen. Zo creëren we geborgenheid en 

groeiende samenhorigheid. 

Geëngageerd 

We zijn bevlogen, gedreven en beschikken over 

de krachtige positieve energie om andere mensen 

in beweging te brengen. We halen het beste in 

mensen naar boven: we identificeren hun 

talenten, maken ze zichtbaar en ondersteunen ze. 

We zijn trots op wat we doen en delen onze trots.  

Constructief kritisch 

We zijn onbevooroordeeld, open en 

onafhankelijk. We gaan niet uit van het grote 

gelijk, maar reiken de hand uit door in dialoog te 

gaan met oog voor multiperspectiviteit en 
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kritische reflectie. Zo kunnen wij het inclusief en 

gedeeld burgerschap versterken. 

Vernieuwend 

Vanuit een gezonde nieuwsgierigheid durven we 

buiten de traditionele paden te treden, en 

creëren we grensverleggende initiatieven en 

partnerschappen. Wij willen de wereld 

verrassend prikkelen en bovenal inspireren. Door 

onszelf permanent te ontplooien, houden we de 

vinger aan de pols in een snel veranderende 

omgeving. 
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2.2. Bepaal de visie op jullie oefenkans 
 

1. Wat willen we concreet bereiken? We willen bereiken dat buurtbewoners uit de 

Brugse Poort hun schroom overwinnen om 

Nederlands te spreken en dat ze zich zekerder 

voelen bij het gebruik van het Nederlands  

2. Welke veranderingen zijn daarvoor nodig? Mensen moeten meer mogelijkheden hebben om 

Nederlands te spreken 

3. Hoe kan onze oefenkans die veranderingen 

ondersteunen? 

Door mensen de kans te geven om in een veilige 

omgeving en op een ontspannen manier 

Nederlands te oefenen 

4. Waar gaan we ons op toespitsen: wat gaan we 

doen? 

We gaan de mensen in De Taalbar de kans geven 

om zoveel mogelijk Nederlands te spreken tijdens 

de oefenkans 

5. Wat gaan we niet doen? We gaan geen instapvoorwaarden opleggen en 

gaan geen strikte regels hanteren (bv. op het vlak 

van aanwezigheden, op het vlak van op tijd zijn, 

…) 
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2.3. Doe de zelftest 

Hoe zetten we onze missie en visie om naar de praktijk? 

Wat is typisch voor onze oefenkans? 

Voor onze activiteit is het een absolute must om in te zetten op:  

Taalfocus 

> We noteren interessante taalelementen (bvb woordjes) en we doen daar iets mee. 

> We voorzien steeds aandacht voor relevante taalelementen van de vorige sessie(s). 

> We stimuleren het herbekijken van de gebruikte taal en zorgen voor herhaling. 

> We geven bewust feedback tijdens (een deel van) de oefenkans. 

> We hebben aandacht voor moeilijkheden bij het uiten en we ondersteunen de 

deelnemers. 

Taalfocus vertaalt zich vooral in de activiteiten: 

Focussen op taal 

Voor onze activiteit is het belangrijk om in te zetten op:  

 

Activering 

> Elke activiteit is zoveel mogelijk echt doen en niet praten over. 

> Iedereen moet zoveel mogelijk actief meedoen, in spreken en in handelen. 

> De deelnemers worden aangespoord om in groepjes samen te werken. 

> De deelnemers moeten zelf op zoek gaan (naar vragen én antwoorden). 

> We doen dingen (na) die in het leven ook echt gedaan worden. 

Activering vertaalt zich vooral in de activiteiten: 

Ontmoeten en ervaren; Doen met taal 

 

Taaloutput 

> We zetten iedereen aan tot spreken, indien nodig met een methodiek. 

> De deelnemers moeten veel onder elkaar spreken. 

> De deelnemers spreken over zichzelf: ze worden aangespoord om zich te uiten. 

> We laten mensen zowel gekende taal oefenen als nieuwe zinnen vormen. 

> We sporen deelnemers aan om zelf een gesprek te beginnen. 

Taaloutput vertaalt zich vooral in de activiteiten: 

Doen met taal; Spreken over 

 

Maatschappelijke doelen 

> De deelnemers moeten zich vooral goed voelen in de groep. 

> We focussen op bruikbare informatie voor de deelnemers. 

> Het belangrijkste is het eerste contact met elkaar en de samenleving. 

> We bevorderen de integratie in de (nabije) samenleving. 

https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=5
https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=1
https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=2
https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=2
https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=4
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> We geven ruimte aan (inter)culturele uitdagingen. 

Maatschappelijke doelen vertaalt zich vooral in de activiteiten: 

Ontmoeten en ervaren; Spreken over; Samenzijn 

Authenticiteit 

> Wat we doen sluit aan bij wat de deelnemers (op dat moment) het meeste nodig hebben. 

> Als we het over iets hebben, doen we dat in de echte context. 

> We hebben zo veel mogelijk contact met de ‘buitenwereld’ (waaronder 

Nederlandstaligen). 

> We houden ons bezig met wat er op dat moment in de maatschappij leeft (actualiteit, 

periode). 

> We gebruiken echte bronnen, voorwerpen en materialen. 

Authenticiteit vertaalt zich vooral in de activiteiten: 

 Ontmoeten en ervaren; Doen met taal; Spreken over 

Taalinput 

> We zorgen voor veel verschillende modelsprekers (dus niet enkel de begeleider). 

> We gebruiken geschreven tekstjes waarin verstaanbaar Nederlands staat. 

> We verbinden wat we zien, ervaren en doen met woorden in het Nederlands. 

> We luisteren naar filmpjes waarin haalbaar Nederlands gebruikt wordt. 

> We spreken zelf bewust verstaanbaar en met aandacht voor leerzame taal. 

Taalinput vertaalt zich vooral in de activiteiten: 

Ontmoeten en ervaren; Bronnen verkennen 

 

  

https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=1
https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=4
https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=6
https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=1
https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=2
https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=4
https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=1
https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/kies-een-activiteit/de-databank?activity-type%5B%5D=3
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2.4. Selecteer activiteiten 

Op basis van ons profiel hebben we deze activiteiten gedaan.  

Focussen op taal 

• Tijdens elke Taalbar werden een vijftal woorden opgeschreven op een flipchart . Die 

woorden werden gedurende de sessie zelf verschillende keren herhaald. Ook de 

daaropvolgende sessie begon met het herhalen van die woorden. De deelnemers aan De 

Taalbar mochten die woorden opschrijven als ze die thuis nog wilden inoefenen, maar 

dat is niet verplicht. 

• Moeilijke en/of nieuwe woorden werden door de deelnemers verschillende keren 

herhaald tijdens de sessie. 

 

Ontmoeten en ervaren 

• We zijn op bezoek geweest naar de bibliotheek in de Blazoenstraat in de Brugse Poort 

waar we uitleg kregen over de werking van de bibliotheek, over het materiaal dat 

uitgeleend kan worden en over de verschillende activiteiten die ze organiseren.  

• We hebben het STAM (Stadsmuseum) bezocht met een deelnemer van De Taalbar die 

stage doet bij het STAM. Zij heeft ons rondgeleid en heeft een aantal interactieve 

oefeningen gedaan met ons. 

• Studenten uit de gidsenopleiding hebben een rondleiding georganiseerd langs bekende 

en minder bekende plekken in Gent. 

 

Doen met taal 

• We hebben twee politieke ontbijten georganiseerd (zie flyers), één waarbij iemand van 

Vormingplus een algemene uitleg kwam geven over het politieke systeem in België, over 

de verschillende politieke partijen en over geldig en ongeldig stemmen. Tijdens het 

tweede ontbijt zijn twee vertegenwoordigers van twee verschillende partijen met elkaar 

in debat gegaan en was er een ruime mogelijkheid voor de deelnemers om vragen te 

stellen aan hen. 

• We hebben ook verschillende workshops georganiseerd zoals een workshops wafels 

bakken en versieren, Tunesisch koken, american pancakes, baklava, Turkse theerituelen, 

… Deze workshops werden altijd gegeven door een deelnemer of begeleider van De 

Taalbar zelf. 

 

Spreken over 

• De buurtwerker van de Brugse Poort is uitleg komen geven over de geschiedenis van de 

Brugse Poort. Hij deed dat aan de hand van een kaart van de Brugse Poort en aan de hand 

van de luchtfoto die in het buurtcentrum ophangt. Hierbij hadden de deelnemers de 

mogelijkheid om te spreken over hun eigen straat en/of buurt. 

 

• We hebben gesproken over tellen in de thuistaal en de manier waarop getallen uitgebeeld 

worden in het thuisland. Dat gebeurt in verschillende landen op verschillende manieren en 

er spelen hierbij ook heel wat gevoeligheden mee. 
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Samenzijn 

 

• Tijdens de verschillende activiteiten van De Taalbar werden culturele gewoontes 

uitgewisseld. Dat gebeurde automatisch doordat de deelnemers aan De Taalbar een 

verschillende etnisch-culturele achtergrond hadden. 
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2.5. Maak een planning 

Voorbeeld van een maandplanning (we wisselden altijd af tussen een ‘gewone’ oefensessie en een 

activiteit) 

• Week 1: praten over  kunst aan de hand van foto’s + voorbereiden uitstap van week 2 (wat 

gaan we doen + maken van praktische afspraken) – van 9h30 tot 11h30 in buurtcentrum De 

Ooievaar 

• Week 2: uitstap naar het STAM – om 9h30 verzamelen aan het buurtcentrum en dan samen 

naar het STAM 

• Week 3: nabespreking uitstap STAM + praten over de bib – van 9h30 tot 11h30 in 

buurtcentrum De Ooievaar 

• Week 4: op bezoek naar de bib in de Brugse Poort – om 9h30 verzamelen aan het 

buurtcentrum en dan samen naar de bib 
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3. Organiseer jouw oefenkans 

3.1. Stel een kernteam samen 

De samenstelling 

 

(Een) vertegenwoordiger(s) van de organisatie 

waar je oefenkans ingebed is 

1. Lennart (VOEM) 

2. Margot (VOEM) 

3. Sabine (stagiaire VOEM) 

… 

De begeleiders van je oefenkans 1. Zlatan en Hatice (Baltur) 

2. Linda (vrijwilligster) 

3. Sabine (stagiaire VOEM) 

… 

Optie: Enkele deelnemers van je oefenkans   

 

De organisatie 

 

Hoe vaak komt de kerngroep samen? Een 2-maandelijkse bijeenkomst op 

vrijdagochtend 

Welke taken neemt de kerngroep op + wie is de 

trekker? 

1. Evalueren van de missie, visie, planning en 

methodologie (o.a. stimuleren van participatie en 

inspraak) 

2. Evaluatie via de PDCA-methodiek (Plan – do – 

check – act) 

3. Manier van evaluatie en bijsturing aftoetsen 

aan de praktijk 

4. Aanbrengen van ideeën voor toekomstige 

activiteiten 

5. Bespreken stand van zaken + terugkoppelen 

van signalen van de deelnemers 

Hoe gebeurt de communicatie? 
De data van de samenkomsten met de kerngroep 

lagen op voorhand vast (zie hoger). De te 

bespreken onderwerpen werden op voorhand per 

mail gecommuniceerd aan de kerngroep. Het 

overleg zelf gebeurt altijd in de kantoren van 

VOEM.  
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3.2. Werf en motiveer deelnemers 
 
3.2.1. Jouw doelgroep: Beschrijf jouw doelgroep zo goed 
mogelijk 
 

De doelgroep van De Taalbar zijn alle inwoners van de Brugse Poort die Nederlands willen oefenen 

in een informele setting. Er is geen basisniveau van Nederlands vereist. Belangrijk zijn een positieve 

ingesteldheid en de wil om zijn/haar Nederlands te verbeteren. 

Aangezien De Taalbar doorgaat op maandagochtend, worden in de praktijk vooral huisvrouwen met 

een migratie-achtergrond bereikt. De leeftijd varieert tussen de 25 en 50 jaar. 

Gedeelde interesses zijn de kinderen, koken, de landen van herkomst,… 

3.2.2. Werving: Hoe vinden deelnemers de weg naar jouw 
oefenkans? 

 

Er wordt niet gewerkt met een specifieke, gerichte doorverwijzing, maar op het WAT 

(Wijkactieteam = vergadering met alle partners uit de wijk) werd gericht promo gevoerd en 

werden de activiteiten aangekondigd. 

 

Communicatie naar potentiële deelnemers:  

- Affiches op verschillende plaatsen in de Brugse Poort (Buurtcentrum Kokerpark, 

Wijkgezondheidscentrum, bibliotheek, Kringloopwinkel, partners op de buurtteams, 

scholen, winkels in de Bevrijdingslaan,…) 

- Uitdelen van flyers (hoofdzakelijk in de Brugse Poort) 

- Aankondiging (evenement) via facebook (o.a. via de VOEM-pagina) 

- Getargete  facebook advertenties(betalend), gericht op mensen uit de buurt die nog niet zo 

goed Nederlands spreken. Daarmee bereikten we 5000 mensen (potentiële deelnemers + 

sleutelfiguren + sleutelorganisaties) 

- Delen van de Taalbar-aankondiging via andere organisaties die de doelgroep bereiken (IN-

Gent, Open plaats Brugse Poort, Baltur,…) 

- Actief aanspreken van passanten in het Kokerpark (waar de Taalbar wekelijks doorgaat) 

- Mond-aan-mond reclame stimuleren bij de deelnemers 

- Versturen van een sms naar de deelnemers elke zondagavond (avond voor de Taalbar) 

- Aankondiging van de activiteit in de Whatsapp-groep (daarin zit iedereen die ooit naar De 

Taalbar kwam en die op de hoogte gehouden wil worden van de activiteiten) 
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3.2.3. Onthaal nieuwe deelnemer 
Aangezien iedereen welkom is bij De Taalbar en er geen minimum niveau van het Nederlands 

vereist is, werken we niet met een aparte intake. De deelnemer wordt wel warm onthaald en wordt 

voorgesteld aan de andere deelnemers. Ook stellen de andere deelnemers zich voor aan de nieuwe 

persoon. Tijdens de eerste sessies besteden de begeleiders extra aandacht aan de nieuwkomer 

zodat die zich snel op zijn gemak voelt in de groep. 

 

> Werken jullie met vrije inloop tijdens de oefenkans?  

Vrije inloop is mogelijk tijdens de oefenkans. Iedereen is op elk moment welkom. Indien iemand 

er niet kan zijn op het moment dat de oefenkans begint (om 9h30) of indien iemand om één of 

andere reden niet tot op het einde kan blijven, kan die persoon later toekomen en/of vroeger 

vertrekken.  

 

> Voorzie een warme doorverwijzing als je mensen moet afwijzen. 

Aangezien iedereen welkom is bij De Taalbar, worden er geen mensen afgewezen. Indien tijdens 

De Taalbar blijkt dat mensen eigenlijk op zoek zijn naar iets anders (bv. naar meer formeel 

onderwijs of naar een hoger niveau van Nederlands), dan bekijken we samen met hen wat de 

mogelijkheden zijn en verwijzen wij hen door. Wij gebruiken hiervoor geen specifieke flyers. 
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3.2.4. Motiveer de deelnemers 

Zorg ervoor dat de eerste sessie laagdrempelig, uitnodigend en ontspannen is. 

> Maak op een fijne manier kennis met elkaar. 

> Ga in dialoog met de deelnemers over hun wensen en verwachtingen. Gebruik hiervoor 

eenvoudige bevragingsmethodieken. 

 

Blijf doorheen de sessies de vinger aan de pols houden.  

> Speel je voldoende in op de noden van de deelnemers? 

• Op regelmatige basis werd aan de deelnemers gevraagd waarin ze interesse hadden 

• Als deelnemers lieten blijken dat ze graag een workshop organiseerden, bekeken we samen 

met hen hoe we dat konden organiseren 

> Kan je voldoende differentiëren? 

• Door verschillende activiteiten en methodieken toe te passen kwamen alle taalniveaus aan 

hun trekken, zowel beginners als gevorderden. Indien mensen echt nog niks van 

Nederlands spraken, dan zorgden we ervoor dat er een vertaling was zodat ook die 

personen het gesprek konden volgen en zich niet uitgesloten voelden. Op die manier 

konden we hen ook motiveren om later nog terug te komen naar De Taalbar. 

> Stroken jouw verwachtingen met de verwachtingen van de deelnemers en omgekeerd? 

• Er werd voldoende tijd uitgetrokken om na te gaan wat de verwachtingen van de 

deelnemers waren. Dit gebeurde meestal op een informele manier door met de 

deelnemers te praten voor de aanvang van De Taalbar en tijdens de pauze. Om te checken 

of de verwachtingen met elkaar overeenstemden, zaten de organisator en de vrijwilligers 

van De Taalbar na elke bijeenkomst een 10-tal minuten samen om de voorbije sessie te 

evalueren en om te bekijken of aan de verwachtingen werd voldaan. 
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4. Evalueer en stuur bij 

4.1. Evaluatie van het profiel van jouw oefenkans 

 

Wat-vragen Antwoord + waarom Wat doen we ermee? 

Welke type activiteiten zijn 

vaak aan bod gekomen? 

Kookactiviteiten (workshops door 

vrijwilligers, door externen of door 

deelnemers aan De Taalbar zelf) + 

ontbijten 

Komt zeker nog verder aan bod 

in de maandelijkse 

oefenkansen die VOEM in 

2019-2020 organiseert in de 

Brugse Poort. De deelnemers 

zijn hier zelf vragende partij 

voor. Het is een ideale manier 

om in een ongedwongen sfeer 

Nederlands te oefenen. 

Welk type activiteiten zijn 

weinig of niet aan bod 

gekomen? 

Doe-activiteiten (bv. wandelingen, 

zoektochten,…) 

Er bleek bij de doelgroep vrij 

weinig interesse te zijn voor 

activiteiten die ‘buitenshuis’ 

doorgingen. Als we dit nog 

willen organiseren, lijkt het mij 

belangrijk om dit te doen als 

het niet te koud is. 

Welke onderwerpen hebben 

we (te) vaak behandeld? 

  

Welke onderwerpen hebben 

we weinig of niet behandeld? 

  

Is er voldoende taalfocus 

geweest? 

Ja. In elke oefenkans werd erover 

gewaakt dat er voldoende taalfocus 

aanwezig was 

We deden dat door in elke 

oefenkans een aantal 

kernwoorden op te schrijven 

en die tijdens de oefenkans 

regelmatig te herhalen (of 

door de deelnemers te laten 

herhalen). In de 

daaropvolgende oefenkans 

werden deze woorden 

nogmaals onder de aandacht 

gebracht. We legden de 

klemtoon op herhaling. 

Zijn onze doelstellingen 

bereikt? 

Ja. Het is gelukt om een aantal 

mensen uit de Brugse Poort te 

motiveren om Nederlands te 

Het inzetten op de taalfocus is 

gelukt (zie hierboven). 
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oefenen en om hen samen te 

brengen en te motiveren om deel te 

nemen aan het sociale leven in de 

buurt. 

Uit de zelftest bleek dat wij vooral 

wilden inzetten op taalfocus. 

Ook belangrijk voor ons was het 

activeren, de taaloutput en de 

maatschappelijke doelen. 

Uit de activiteiten die hoger 

werden beschreven, blijkt dat 

wij ook de andere doelen die 

voor de Taalbar belangrijk 

waren, hebben bereikt. 
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4.2. Evaluatie van de organisatie van jouw oefenkans 

Hou het ingevulde draaiboek bij de hand. 

Verzamel signalen van de begeleiders vanuit de coachingssessies, intervisies, enz. en van de 

deelnemers. 

 

Wat-vragen Antwoord + waarom Wat doen we ermee? 

Verloopt de werving en 

ondersteuning van de 

begeleiders goed? 

nvt  

Verloopt de ondersteuning van 

de begeleiders goed? 

  

Bereiken we voldoende de 

doelgroep? 

We bereiken vooral een groep 

vrouwen uit de Brugse Poort. Tot nu 

toe is het moeilijk om ook mannen 

te bereiken. 

Om meer mannen of een 

diverser publiek te bereiken, 

gaan we een aantal sessies van 

De Taalbar ’s avonds laten 

doorgaan. We gaan soms ook 

een ander type van activiteit 

organiseren bv. een 

uiteenzetting en discussie over 

fake news en een filosofisch 

debat over ‘waarheid’. 

Blijven deelnemers 

gemotiveerd om deel te 

nemen? 

Sommige deelnemers zijn extreem 

gemotiveerd en zijn elke sessies 

aanwezig. Anderen komen niet 

altijd, maar laten het afhangen van 

het soort activiteit dat die dag 

wordt aangeboden. 

We hebben de deelnemers 

bevraagd over welk soort 

activiteiten hen het meest 

interesseren. Bij de planning 

van de maandelijkse 

bijeenkomsten, houden we 

rekening met hun suggesties. 

Welke signalen ontvangen we 

van de begeleiders? 

  

Welke signalen ontvangen we 

van de deelnemers? 

De deelnemers willen graag 

inspraak in het soort activiteiten dat 

we organiseren. 

Door de deelnemers te 

bevragen houden we daar 

rekening mee. 

Zijn er signalen of 

opportuniteiten in de buurt 

waarop we willen inspelen? 

We willen de deelnemers toeleiden 

naar andere buurtinitiatieven bv. 

naar de activiteiten rond de klei-

oven in De Koer. 

We hebben een Whatsapp 

groep waarin we alle 

buurtinitiatieven aankondigen. 

We moedigen mensen ook aan 

om deel te nemen aan 

activiteiten buiten de buurt 

door het gebruik van de Uitpas 

te stimuleren. 

 


